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Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 18 - 31 octombrie 2019

CINEMA 3D/2D

Iety: Omul Zăpezii (3D varianta dublată), Maleficent: Suverana Răului (3D),
Mo (2D), Familia Adams (3D varianta subtitrată) şi Paradise Hills (2D)

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii
optime pentru vizionarea unui spectacol atât
în format 3D cât şi în format 2D puteţi viziona
în perioada 18 - 31 octombrie 2019 filmele:
Iety: Omul Zăpezii (3D varianta dublată),
Maleficent: Suverana Răului (3D), Mo (2D),
Familia Adams (3D varianta subtitrată) şi
Paradise Hills (2D). Filmele vor fi difuzate
după cum urmează:

Durata: 118 minute
Premiera în România:18.10.2019
Maleficent 2 va explora şi mai mult relaţia
complexă dintre purtătoarea înfricosătoarelor
coarne şi cea care urmează să devină în
curând Regină.
Noi alianţe se formează şi noi antagonişti apar
în lupta pentru protecţia regatului Moors şi a
creaturilor magice ce-l populează.

Vineri, 18 oct.: ora 12:30
Sâmbătă, 19 oct.: ora 10:30 şi 12:30
Duminică, 20 oct. ora 10:30 şi 12:30

18 - 20 oct., Ora: 20:00
22 - 24 oct., Ora: 17:00, respectiv 20:00

Iety: Omul Zăpezii - 3D (varianta
dublată)

Regia: Radu Dragomir
Cu: Dana Rogoz, Mădălina Craiu, Răzvan
Vasilescu
Gen film: Dramă, Thriller
Durata: 76 minute
Rating: N15
Premiera în Romania: 04.10.2019
Mo şi prietena ei sunt prinse copiind de către
cel mai sever profesor din facultate. După ce îl
roagă să mai dea o dată examenul, profesorul
le invită la el acasă. Aici, cele două studente
vor fi supuse unui examen neaşteptat.
Totul pare o glumă, până când Mo îşi pierde
controlul.

Regia: Jill Culton, Todd Wilderman
Cu: Albert Tsai, Chloe Bennet, Sarah Paulson,
Eddie Izzard
Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, Fantastic
Durata: 97 minute
Premiera în România: 11.10.2019
Yeti s-a rătăcit prin lumea noastră, şi are
nevoie de ajutor ca să se poată întoarce în
lumea lui magică.
18 - 20 oct.
Ora: 17:00

Maleficent: Suverana Răului 3D (varianta subtitrată)
Regia: Joachim Ronning
Cu: Juno Temple, Ed Skrein, Angelina Jolie, Elle
Fanning, Michelle Pfeiffer
Gen film: Aventuri, Familie, Fantastic

Mo – 2D

Maleficent: Suverana Răului 3D (varianta dublată)
Maleficent 2 va explora şi mai mult relaţia
complexă dintre purtătoarea înfricosătoarelor

Familia Adams - 3D (varianta
subtitrată)
Regia: GregTiernan, Conrad Vernon
Cu: Charlize Theron, Chloë Grace Moretz,
Oscar Isaac, Finn Wolfhard, Allison Janney,
Aimee Garcia, Nick Kroll
Gen film: Animaţie, Comedie, Familie,
Fantastic,Horror
Durata:105 minute
Premiera în România: 25.10.2019
O comedie de acţiune ce va spune povestea
membrilor familiei Addams, ale căror vieţi
încep să fie serios afectate odată ce sunt puşi
faţă în faţă cu şireata gazdă a unui realityshow, în vreme ce se pregătesc de o mare
reuniune de familie, pentru a sărbători un
eveniment major, în stilul characteristic
clanului Addams.
25 - 27 oct.
Ora: 20:00
29 - 31 oct.
Ora: 17:00, respectiv 20:00

Paradise Hills - 2D
Regia: Alice Waddington
Cu: Eiza González, Milla Jovovich, Emma

Roberts, Awkwafina, Danielle Macdonald
Gen film: Fantastic
Durata: 94 minute
Premiera în România: 25.10.2019
O tânără rebelă pe nume Uma se trezeşte întro dimineaţă în Paradise Hills, o clinică de
tratament de lux de pe o insulă
mediteraneeană izolată, condusă de Ducesa,
unde familiile înstărite îşi trimiteau fetele
pentru a fi transformate în cea mai bună
versiune a lor.
Uma îşi găseşte un oarecare confort în
prietenia cu alte rezidente ale complexului
Paradise Hills, dar va descoperi repede că, în
spatele acestui lux se ascunde un secret
sinistru. Începe o cursă contra cronometru
pentru ca Uma şi prietenele sale să evadeze
din Paradise Hills înainte ca locul să le înghită
de vii...

Informaţii suplimentare:
tel: 0242-312800 şi
site:www.culturalcl.ro
Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai ,
nr. 5A
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi
2D):
8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani
12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani
Nu se efectuează rezervări.
Biletele pot fi cumpărate cu o
săptămână înainte de data spectacolului.
În zilele de luni filmul rulează începând
cu ora 20.00.

n
CJCC Călăraşi

Concert “Europa unită în muzică”,
duminică, 3 noiembrie, ora 18.00

Evenimentul va avea loc duminică, 3
noiembrie 2019, în Sala ”Barbu Ştirbei”
a CJCC Călăraşi, începând cu ora 18:00.
Venit din Italia, localitatea Matera Capitală Culturală Europeană, Giovanni
Pompeo va dirija orchestra Teatrului
Naţional de Operetă "Ion Dacian" din
Bucureşti, alături de soprana – prim
solistă Bianca Ionescu, soprana invitată
Emilia Giol şi tenorul – prim solist
Alfredo Pascu.
Soprana Bianca Ionescu. Este prim solist
- artist liric, apărând în numeroase
spectacole ale Teatrului Naţional de
Operetă, în roluri principale - Denise din
"Mam'zelle Nitouche", Adela din
"Liliacul", Franzi din "Sânge vienez",
Anina din "O noapte la Veneţia", Arsena
din "Voievodul ţiganilor" şi multe altele.
Repertoriul său include şi roluri în
spectacolele "Bal la Savoy", "Rosemary",

25 - 27 oct.
Ora: 17:00

Vineri, 25 oct.: ora 12:30
Sâmbătă, 26 oct.: ora 10:30 şi 12:30
Duminică, 27 oct.: ora 10:30 şi 12:30

n
CJCC Călăraşi

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie
Călăraşi, instituţie subordonată
Consiliului Judeţean Călăraşi vine în
întâmpinarea melomanilor cu un
eveniment cultural de excepţie,
concertul ”Europa unită în muzică”.

coarne şi cea care urmează să devină în
curând Regină.
Noi alianţe se formează şi noi antagonişti apar
în lupta pentru protecţia regatului Moors şi a
creaturilor magice ce-l populează.

"Floarea din Hawaii", "Logodnicul din
lună", "Paris mon amour". Bianca
Ionescu este doctor în muzică, în
domeniul Operetei româneşti a fost
profesor de canto. A avut funcţia de
director general adjunct la Opera
Naţională Bucureşti şi a devenit
manager general la Teatrul Naţional de
Operetă şi Musical "Ion Dacian". Sursa
agerpres.ro.
Tenor Alfredo Pascu. A absolvit
Academia Naţională de Muzică din
Bucureşti în 1996, an în care a fost
angajat ca prim solist al Teatrului
Naţional de Operetă „Ion Dacian” din
Bucureşti. Laureat al concursurilor de
canto „Hariclea Darclée” ( 1999), „Traian
Grozăvescu” (2002), Bursa „CEE
Musiktheater” (2003), a fost distins cu
numeroase premii: In memoriam “Dorin
Teodorescu” pentru cel mai bun
interpret de opereta(2002), Premiul
Forumului Muzical Roman pentru
promovarea muzicii Româneşti (2005),
Premiul ”VIP” pentru cel mai bun solist
al anului 2009. În anul 2004 Preşedintele
Romaniei i-a conferit Ordinul „Meritul
Cultural” în Grad de Ofiţer în semn de
apreciere a întregii activităţi.

Festivalul Concurs Naţional de Muzică Folk
”Chitara Dunării” - Ediţia a XI-a / 8-10 noiembrie
Iubitorii muzicii folk sunt aşteptaţi la
Călăraşi, la festivalul naţional
“Chitara Dunării”, ajuns la cea de-a
XI-a ediţie, care începe vineri, 8
noiembrie şi se încheie duminică
seara, pe 10 noiembrie. Printre
artiştii consacraţi, invitaţi să susţină
recitaluri, se regăsesc Nicu Alifantis,
Mircea Rusu & Band, Krypton
Unplugged şi Fără Zahăr .
Consiliul Judeţean Călăraşi, prin
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie
Călăraşi continuă tradiţia organizării
acestui eveniment, încercând să
revigoreze acest gen muzical, să-l
susţină şi să-l promoveze pe baza unui
system competitiv de selecţie a
interpreţilor şi compozitorilor de
profil. Laureaţii şi concurenţii premiaţi
vor evolua în spectacolul de gală,
alături de nume mari ale scenei
româneşti.
În fiecare seară de festival vor susţine
recitaluri nume consacrate ale muzicii
folk: Nicu Alifantis, Mircea Rusu&
Band, Krypton Unplugged, Fără Zahăr,
Barbu Valentin şi Cosmin Andrian.

De asemenea, festivalul îşi propune
promovarea muzicii folk în rândul
tinerilor, descoperirea de noi talente
şi oferirea unei alternative de
petrecere a timpului liber.

Programul Festivalului
Naţional de MuzicăFolk
”Chitara Dunării”:
n
Vineri, 8 noiembrie 2019
- Deschiderea festivalului cu
anunţarea concurenţilor ce vor
participa la concursul ”Chitara
Dunării”.
- Secţiunea concurs
- Recital: Valentin Barbu şi Krypton
Unplugged
n
Sâmbătă, 09 noiembrie 2019
- Secţiunea concurs
- Recital: Cosmin Andrian şi Mircea
Rusu & Band
n
Duminică, 10 noiembrie 2019
- Premierea concurenţilor
- Recital: Fără Zahăr şi Nicu Alifantis
Spectacolul va avea loc în Sala ”Barbu
Ştirbei”, începând cu ora 18:00.

Preţul unui bilet în sală este de 15 lei
şi 10 lei la balcon. Preţul unui
abonament pentru cele 3 zile este de
30 de lei.
Biletele se găsesc la Casa de bilete a
Centrului Judeţean de Cultură şi
Creaţie Călăraşi.

